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PRIMEIRA PARTE 

1. INTRODUÇÃO 

O exercício de 2020 foi fortemente marcado pelos constrangimentos impostos pela 

pandemia a que o País esteve sujeito desde o início do ano. Com o primeiro 

confinamento decretado pelas autoridades em março, a arep estabeleceu um Plano 

de Contingência que, designadamente, suspendeu todas as atividades de convívio, 

recreativas e culturais, quer a nível central, quer nas Delegações.  

O Plano manteve-se em vigor durante todo o ano, impossibilitando, por isso, a 

realização do Programa da arep naquelas áreas. 

Também a mudança das instalações da sede, da Rua Barata Salgueiro para a Avenida 

Defensores de Chaves, em Lisboa, viria a criar perturbações sérias no trabalho da 

associação. 

A mudança de instalações foi-nos solicitada no final de fevereiro, coincidentemente 

com o início do período pandémico. A nova situação perturbou significativamente o 

desempenho dos serviços da EDP encarregados da operacionalização dos novos 

escritórios, introduzindo disfuncionalidades e atrasos. Apenas no final do ano foi 

possível retomar, ainda que precariamente, as atividades que exigiam presença física 

no novo local. 

A arep foi ultrapassando as dificuldades, assegurando funções inadiáveis através do 

teletrabalho e colocando recursos informáticos na habitação de alguns voluntários. 

Manteve-se, porém, intacta e sem especial perturbação, a nossa capacidade de 

intervenção na área social. Os nossos voluntários que trabalham nessa área deram 

provas de uma grande capacidade de adaptação às novas circunstâncias e isso garantiu 

que não ocorressem disrupções, quer no apoio aos associados que já vinham sendo 

apoiados, quer na análise dos novos casos que foram sendo apresentados. 

E, como se verá adiante, registaram-se até significativas notórias melhorias, quer no 

número de apoios concedidos, quer, sobretudo, no valor desses apoios.  

Toda a gestão foi enquadrada por orientações estratégicas bem definidas e desde há 

muitos anos assumidas pela arep. À cabeça, destacam-se as prioridades atribuídas à 

ação social e à descentralização, num conjunto em que vale a pena lembrar também 

a comunicação, a transparência, a sinalização de associados em dificuldades, a 

captação de novos associados e o equilíbrio das contas anuais. 

Assegurámos o funcionamento da arep, recorrendo, em exclusivo, ao voluntariado. 

Da organização deste Relatório consta esta primeira parte que resume a gestão global 

da arep, em 2020, tendo por referência as políticas, as estratégias e os objetivos 

globais programados, domínios pelos quais responde, em particular, a Direção Central, 
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como garante da unidade e da coerência de ação das Delegações. Deste relatório 

constam ainda, uma segunda parte que contém as Demonstrações Financeiras e, uma 

terceira parte que agrega os relatórios individuais das Delegações que, naturalmente, 

expressam a sua ação local, mais próxima dos associados. 

2. ATIVIDADE SOCIAL 

A atividade social desenvolvida em 2020 não foi prejudicada pelos constrangimentos 

da pandemia que vivemos. Antes pelo contrário, verificou-se mesmo um significativo 

incremento numa das mais importantes iniciativas – o Apoio Continuado – e nunca a 

ação esteve limitada pela nossa capacidade de resposta, quer considerando o 

indispensável trabalho de apreciação dos casos apresentados, quer considerando a 

disponibilidade de recursos do Fundo de Apoio Social.  

Mas observemos, em síntese, a evolução de cada uma das iniciativas.  

2.1 “TELEFONEMAS DE CONFORTO” 

Esta ação de solidariedade e afeto constitui um dos elos mais fortes e sentidos na 

ligação solidária da arep com os seus associados. Para lá da presença e das palavras 

amigas que tanto ajudam na luta contra a solidão, os voluntários da arep identificam, 

por vezes, situações sociais difíceis que podem aconselhar outras formas de apoios 

aos associados. 

O quadro junto sintetiza a ação desenvolvida em 2020 

TELEFONEMAS DE CONFORTO EM 2020 

 

O número de associados contactados tem vindo a diminuir nos últimos anos em 

consequência do falecimento e da alteração da situação de alguns desses associados. 

Todavia, existe na arep informação que indicia a existência de muitos mais associados 

em situação de isolamento, ou com manifestações de solidão, a justificarem estes 

contactos regulares. Por outro lado, a pandemia acentuou seguramente estas 

situações. Daí que se tenha apelado aos voluntários para intensificarem os contactos 

na medida do possível e incumbiu-se o Grupo de Apoio Social de promover uma 

reanálise da iniciativa tendo em vista o alargamento do universo de associados a 

contactar e o refrescamento da preparação dos voluntários para a realização de uma 

ação tão sensível. Acreditamos que haverá em 2021 um salto qualitativo importante 

nesta iniciativa. 
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Os telefonemas de conforto são o que de melhor se pode esperar da arep: a 

proximidade com os associados e a resposta à maior chaga social que os pode atingir, 

a solidão. 

2.2 “APOIO CONTINUADO” 

O apoio continuado, que consiste na ajuda aos associados para pagamento de Lares, 

Apoio Domiciliário, Centros de Dia e outras despesas de idêntica natureza, constitui 

uma das mais expressivas ações solidárias da arep e é aquela que, no plano social, 

representa o maior esforço financeiro suportado pelo Fundo de Apoio Social, (78% do 

total). 

Ao longo do ano de 2020, beneficiaram deste apoio 63 associados, a que 

correspondeu um encargo global de 138,2 mil euros, distribuído pelas quatro 

Delegações, conforme se mostra no quadro junto.  

Verifica-se uma clara melhoria face a 2019 (mais 38%) que resulta principalmente do 

acréscimo do número de associados apoiados (mais 47%) e da revisão da metodologia 

de concessão de apoio, entrada em vigor a partir de 01/01/2019. 

APOIO CONTINUADO 

 

2.3 TELEASSISTÊNCIA – “SOZINHOS EM CASA” 

O serviço de teleassistência prestado pela Cruz Vermelha Portuguesa, mediante 

protocolo assinado com a arep, continuou a beneficiar 27 associados no decurso de 

2020. Os encargos anuais com este serviço foram 4 829 euros, integralmente 

suportados pela arep.  

Para além destes associados, mais 9 recorreram ao mesmo serviço, suportando eles 

próprios o respetivo custo, embora nas condições vantajosas proporcionadas do 

protocolo em vigor. 

SOZINHOS EM CASA EM 2020 

  
DLP DLC DLL DLS 

TOTAL 
arep 

N.º associados ligados 3 5 14 5 27 
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2.4 “ESTAMOS PRESENTES” /”SORRISO SOLIDÁRIO” 

Foi decidido manter em 2020 a atribuição de cartões de compras aos associados mais 

carenciados. Em junho, por altura do aniversário, a arep esteve presente junto de 61 

associados. No Natal, com um sorriso solidário, foram contemplados 55. Os valores 

individuais atribuídos em cada uma dessas duas fases oscilaram entre 160 euros e 350 

euros, em função das condições específicas de cada associado. Estas duas ações, 

faseadas no tempo, constituíram um importante esforço financeiro por parte da arep, 

cuja bondade está bem expressa nas manifestações de gratidão transmitidas pelos 

associados. 

ESTAMOS PRESENTES/SORRISO SOLIDÁRIO EM 2020 

 

2.5 “APOIO MÉDICO NO ISOLAMENTO” 

A arep celebrou um Protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa com o objetivo de 

proporcionar aos associados e aos membros do seu agregado familiar, em todo o país, 

o acesso complementar a cuidados de saúde, em condições muito favoráveis. 

O serviço funciona em todo o País, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e faculta médico 

de urgência ao domicílio, aconselhamento médico telefónico e transporte gratuito do 

doente em situação de urgência, se prescrito pelo médico. Este serviço que qualquer 

associado pode subscrever junto da sua Delegação é concedido gratuitamente pela 

arep a associados com idade igual ou superior a 90 anos e também a associados com 

carências financeiras e/ou dificuldades no acesso à rede oficial de cuidados médicos. 

Em 2020, beneficiaram deste serviço, 78 associados, tendo a arep suportado um custo 

de 4 729 euros. 
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APOIO MÉDICO NO ISOLAMENTO EM 2020 

 
 

2.6 “PROTOCOLOS” 

A arep dispunha, no final de 2020, de 82 protocolos firmados com entidades diversas 

em áreas tão importantes como o Apoio à Família, Saúde, Lazer e Serviços. Estes 

protocolos permitem o acesso dos associados aos respetivos serviços em condições 

favoráveis face ao mercado. A necessidade da sua atualização permanente continuou 

a justificar a atenção da arep em 2020 que assim garante a disponibilidade de um guia 

devidamente organizado e de acesso amigável no seu site (www.arep.pt). 

2.7 - “FUNDO DE APOIO SOCIAL (FAS/arep)” 

O Fundo de Apoio Social foi criado e modelado por forma a satisfazer dois objetivos 

fundamentais: 

- Dispor na arep de um “veículo” que lhe permita apoiar associados com 

carências financeiras extremas; 

- Concentrar nesse “veículo” os recursos que se destinam obrigatoriamente a 

atividades de natureza social. 

O património do Fundo tem vindo a ser reforçado, como o demonstram os saldos 

apurados nos finais de 2019 e 2020, respetivamente: 1 339 e 1 463 mil euros. Em 2020 

a arep reforçou o Fundo com 300 mil euros, por forma a poder satisfazer o incremento 

que se tem verificado na atividade social que, em 2020, atingiu o valor global de 176,4 

mil euros.  

O reforço do Fundo tem também a ver com o objetivo de garantir a sua 

sustentabilidade, a médio e longo prazo, face às responsabilidades futuras 

decorrentes dos associados apoiados.  

Deve aqui referir-se que a boa capacidade do Fundo de Apoio Social muito fica a dever-

se à generosidade dos donativos que, ao longo dos anos, nos têm sido concedidos pela 

EDP e pela REN. 
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3.  ATIVIDADES CORRENTES: EVENTOS DE NATUREZA RECREATIVA E CULTURAL 

Em 2020 viveu-se um ano atípico decorrente dos constrangimentos provocados quer 

pela pandemia quer pela mudança de instalações em Lisboa. Não tendo sido realizados 

quaisquer eventos fora do território continental, ainda assim, foi possível realizar 

internamente 10 eventos de natureza recreativa e cultural, tendo-se registado 476 

participações entre associados, cônjuges e outros participantes.  

Mantiveram-se, também, ainda que uma forma menos intensa do que em anos 

anteriores, outras atividades nas áreas da saúde e bem-estar (acupuntura, 

psicoterapia, massagens, manicura e pedicure) e de apoio jurídico. 
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Os quadros seguintes resumem os custos e proveitos com estas atividades, bem como 

a comparticipação da arep. Como se pode verificar, esta comparticipação foi, em 

termos globais, de 9,3%.  

Estes eventos têm como objetivos promover o convívio e combater a tendência para 

a inatividade dos associados, à medida que se avança na idade, com reflexos positivos 

na sua saúde física e mental. 

PASSEIOS, CONVÍVIOS, VISITAS CULTURAIS SAÚDE E BEM-ESTAR 
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4. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS 

Como se pode observar no quadro seguinte, chegámos ao final de 2020 com 5 432 

associados, menos 187 do que no final de 2019. Registou-se a entrada de 76 novos 

associados e a saída de 263 (237 dos quais por falecimento). 

 

Em 2020, face aos condicionalismos já descritos que perturbaram o normal 

funcionamento da arep as iniciativas de captação de novos associados, que tinham 

sido encetadas em 2019, não puderam ter a continuidade desejada.  

Deste modo, não foi possível observar a tão desejada inversão da tendência de 

diminuição do número de associados que se vinha a assistir desde 2018, conforme se 

poderá observar no gráfico seguinte.  
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A evolução destes três últimos anos continua a preocupar e constitui, assim, um 

desafio que a todos nos incentiva. Estamos convictos que é possível dar a volta a esta 

situação e, por isso, vamos prosseguir não só com as iniciativas já lançadas, mas, 

sobretudo, com a implementação de novas para que consigamos, a curto prazo, um 

número crescente de associados.  

O atual número de associados da arep mantém-se muito reduzido, face ao universo 

possível: de acordo com a última informação disponível, somos cerca de 20% desse 

universo. Significa isto que temos de inovar, com determinação redobrada, em ações 

que expliquem bem a missão da arep e que sejam suficientemente apelativas para 

trazerem mais colegas para a nossa comunidade. 

5. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ASSOCIADOS 

Lançámos em 2018 uma Grande Campanha em que desafiávamos todos os atuais 

associados, sob o lema “E você já fez a sua parte?” para se mobilizarem e convencerem 

pelo menos mais um colega a fazer-se associado. Contámos com a preciosa colaboração 

da Delegação de Lisboa do Clube de Pessoal da EDP para, através do seu Boletim 

Informativo, distribuírem fichas de adesão e mensagens a explicar a missão da arep e 

a importância de todos nós contribuirmos para o seu sucesso. 
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Por último registamos a colaboração ativa da Sãvida que permitiu a distribuição, em 

todos os postos médicos, de materiais comunicacionais apelando à adesão. 

É claro que a situação de pandemia veio retirar eficácia a algumas destas iniciativas, 

mas a verdade é que já observávamos, no início do ano, fraca resposta face às 

espectativas criadas.  

Como se referiu no capítulo anterior, continuamos a acreditar que se obtenham 

resultados mais satisfatórios em 2021 e anos seguintes. Mas não tenhamos dúvidas, 

temos consciência de que esta é uma frente de trabalho difícil e passa pelo lançamento 

de novas iniciativas que motivem e mobilizem tantos colegas que ainda se mantêm 

distanciados da nossa associação. 

6. DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA arep: uma maior e melhor aproximação aos 

associados 

A descentralização das atividades é uma política da arep assumida com muita 

determinação.  

Em 2020, por força da pandemia e consequente suspensão de atividades de convívio, 

recreativas e culturais, as Delegações e os Núcleos ficaram impossibilitados de levar a 

cabo ações presenciais. Todavia, foram estabelecidas orientações no sentido de se 

intensificar a “presença” junto dos associados através dos meios de comunicação 

alternativos, designadamente os telefonemas de conforto. 

Embora se verifique uma boa compreensão de todas as estruturas organizativas da 

arep quanto à indispensabilidade de se chegar a todos os associados e, em particular, 

aos que se encontram mais afastados dos grandes centros urbanos, a verdade é que 

nem sempre, nas nossas atividades operacionais, somos suficientemente consequentes 

com esta política. Daí que, passada a situação anómala que vivemos, não se possa 

descurar a reafirmação da importância da descentralização, procurando que ela tenha 

viabilidade nos Planos das estruturas mais próximas dos associados, as Delegações e os 

Núcleos. 

7. COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS: um fator de coesão 

A relevância da comunicação numa instituição com as características da arep é 

inquestionável. A partilha e compreensão das suas atividades exigem uma persistente 

comunicação com os associados.  

Em 2020, apesar da pandemia e da indisponibilidade das instalações da sede, 

mantivemos, com regularidade, a publicação do nosso Boletim Trimestral – o 

informarep – recorrendo à modalidade de teletrabalho por parte dos voluntários mais 

diretamente envolvidos. 

Embora com algumas descontinuidades ao longo do ano, mantivemos a rotina dos 

contactos com os nossos associados no dia de aniversário. Vale a pena lembrar que 

estes contactos, assim como os telefonemas de conforto, têm uma relevância que vai 
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muito para além do seu objetivo intrínseco: permitem detetar situações que dão à arep 

a oportunidade de intervir pró-ativamente em caso de necessidade. 

O site da arep ( www.arep.pt ) inclui informação institucional relevante e permite que 

os associados tenham rápido acesso às atividades desenvolvidas pela associação. 

Procuramos que o site correspondesse a uma ferramenta moderna que nos permitisse 

uma maior e melhor comunicação com os associados. Ou seja, uma ferramenta simples, 

abrangente, intuitiva e amigável. Consideramos, no entanto, que, apesar dos esforços 

desenvolvidos, não se atingiu ainda o nível de qualidade desejável, designadamente 

quanto à operacionalidade de certas funcionalidades. 

8. MUDANÇA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE E DA DELEGAÇÃO DE LISBOA 

A arep foi notificada no final de fevereiro para abandonar as instalações da Rua Barata 

Salgueiro até 31 de agosto de 2020. Na mesma oportunidade, os serviços da EDP 

informaram também que a solução passaria por partilhar instalações com o Clube 

Pessoal EDP, a Delegação de Lisboa, na Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa. 

A posição transmitida de imediato pela arep foi a de concordância com a solução de 

partilha com o Clube, considerando mesmo que daí poderiam resultar sinergias de 

utilização das instalações e mais próxima cooperação entre as duas entidades. Apenas 

alertámos e solicitámos atenção para a necessidade de um espaço minimamente 

consistente com o facto de se tratar de reinstalação não só da sede, mas também da 

Delegação de Lisboa. 

A mudança constituiu um processo fortemente desgastante para a arep. Apesar de a 

saída das instalações anteriores se ter concretizado no final de setembro, os novos 

escritórios só ficaram utilizáveis para trabalho presencial no final do ano (9 meses após 

a decisão!). Ficará como um exemplo de inesperada e notória descoordenação dos 

serviços envolvidos. 

Como o trabalho da arep não permite descontinuidades, foi apenas graças à 

generosidade dos voluntários e a uma grande capacidade de adaptação que foi possível 

cumprir todas as suas obrigações, nomeadamente as de natureza institucional como 

foi o caso das Assembleias Gerais de novembro e dezembro. 

9. REORGANIZAÇÃO DO PARQUE INFORMÁTICO 

A reorganização do parque informático da arep é uma matéria que nos tem mobilizado 

há largos anos. Os resultados têm surgido com excessiva morosidade face às 

necessidades e ao natural anseio dos utilizadores.  

Com a mudança das instalações da sede para a Avenida Defensores de Chaves, não foi 

possível desencadear qualquer ação positiva nesta área. Na verdade, a limitação de 

espaço das novas instalações vai obrigar, necessariamente, a uma reanálise das 

melhores respostas às necessidades da arep. 
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Em 2020 foi finalmente adjudicada a aquisição de uma nova Base de Dados à empresa 

F3M. Mais uma vez, a inoperacionalidade das novas instalações obrigou a que o sistema 

tivesse que ser instalado provisoriamente na habitação de um voluntário e aí se iniciou 

o processo de carregamento de informação e adaptação às especificidades da arep. A 

expectativa é de que, após formação aos futuros utilizadores, entre em funcionamento 

durante 2021. 

O atual site desenvolvido e alojado pela REN manteve, em 2020, algumas dificuldades 

de funcionamento, não tendo havido a possibilidade de implementar funcionalidades 

e melhorias que consideramos indispensáveis para que a resposta aos utilizadores seja 

mais completa, como atrás referido. 

Complementarmente, sente-se a a necessidade premente de implementar uma forte 

presença interativa com os nossos associados e stakeholders no espaço digital. 

Consideramos oportuno reformular o visual do site da arep mais moderno, leve e em 

linha com o design preponderante na internet.  

Nesse sentido, programámos para o início de 2021, o desenvolvimento de um processo 

de procura no mercado de uma solução que responda aos requisitos indicados e inclua 

os serviços de alojamento, manutenção e apoio a geração de conteúdos. 

10. COMEMORAÇÃO DO 34.º ANIVERSÁRIO DA arep 

Em 2020, o aniversário da arep foi comemorado de forma diferente. 

A situação de pandemia que vivemos impediu-nos de festejar a data como era hábito 

em anos anteriores: convivendo e manifestando a nossa satisfação e alegria por 

pertencermos a uma associação com um longo historial de que nos orgulhamos. Em 

alternativa desafiámos os nossos associados a comemorarem a efeméride com a 

criação de um poema onde expressassem a sua visão/mensagem sobre a arep. 

Foi gratificante receber um conjunto significativo de contribuições, todas elas muito 

generosas e comoventes, bem reveladoras de uma bonita apreciação da nossa 

associação. 

11. HOMENAGEM AOS ASSOCIADOS QUE COMPLETARAM 25 ANOS DE ANTIGUIDADE 

Foi com muito orgulho que a arep homenageou cerca de três dezenas de associados 

que completaram, em 2020, 25 anos de antiguidade. A homenagem foi muito simbólica 

e passou pela atribuição de um diploma que assinala a efeméride, acompanhado de um 

azulejo de confeção manual, representando um ícone da cidade de Lisboa e da nossa 

memória profissional: a Central Tejo. 

A homenagem foi simples, mas muito sentida. Estes associados são credores do nosso 

reconhecimento por terem estado connosco ao longo de todos estes anos, 

contribuindo assim para o engrandecimento da arep. 
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Constituem um belo exemplo para todos nós, dirigentes e voluntários, que 

encontramos aí uma responsabilidade acrescida no trabalho desenvolvido diariamente 

para que a arep cumpra a sua missão. 

12. HOMENAGEM AOS ASSOCIADOS QUE COMPLEMENTARAM 10 ANOS DE 

VOLUNTARIADO 

A arep é uma associação consolidada e respeitada. Não temos a menor dúvida de que 

isso se deve à dedicação e ao trabalho dos nossos voluntários. Por isso, foi com grande 

satisfação e enorme gratidão que homenageámos os 20 colegas que em 2020 

completaram 10 anos de voluntariado, entregando-lhes simbolicamente um diploma 

que regista a efeméride. 

13. CONSIGNAÇÃO DE 0,5% DO IRS A FAVOR DA arep 

Uma vez mais os colegas ouviram o apelo para que, na sua declaração de IRS, 

autorizassem a Autoridade Tributária a transferir 0,5% do seu imposto para a arep, sem 

custos para os próprios. Em 2020, o valor transferido foi cerca de 56,5 mil euros, 

correspondentes ao IRS de 2018.  

Aqui fica expresso o Muito Obrigado da arep a todos os que se dignaram ter um gesto 

tão nobre em benefício da nossa associação. 

14. REVISÃO DOS ESTATUTOS DA arep 

Na Assembleia Geral de 30 de novembro de 2020 foi aprovada uma revisão dos 

Estatutos que consagra a mudança da sede para as novas instalações na Avenida 

Defensores de Chaves, em Lisboa. Ficou assim cumprida a formalidade necessária para 

que esta alteração seja registada nos organismos oficiais. 

15. NÚCLEO DE SINES: finalmente umas instalações condignas 

Na presença de mais de uma centena de associados foi finalmente inaugurada a sede 

do Núcleo, no início do ano, depois de um profundo trabalho de recuperação das 

instalações com o inestimável apoio da Central de Sines. 

A arep deixa aqui expressa uma vez mais a sua gratidão à Central de Sines e ao seu 

Diretor, com a convicção de que os Delegados do Núcleo terão agora condições para 

dinamizar a presença local da arep e promover a adesão de novos colegas a esta nossa 

comunidade. 

16. SEGURO DOS VOLUNTÁRIOS 

A arep há algum tempo vinha procurando no mercado um seguro que protegesse 

aqueles que consigo colaboram e que fazem da partilha e entreajuda um objetivo 

fundamental. 

Em 2020, a arep contratou finalmente um seguro de acidentes pessoais dos 

voluntários, garantindo, designadamente, o pagamento de capitais, subsídios e 
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indemnizações por morte ou invalidez permanente, incapacidade temporária, doença 

e responsabilidade civil. 

17. EVENTOS DIVERSOS 

17.1 Assembleias Gerais 

17.1.1 Assembleia Geral de 28 de maio 

Inicialmente convocada para 30 de março, a Assembleia foi adiada para 

28 de maio por força das restrições impostas pela pandemia, adiamento 

que foi oportunamente comunicado aos associados pelo Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral. 

A Assembleia realizou-se com total observância das recomendações da 

Direção Geral de Saúde. Para isso contribuiu também o facto de a 

esmagadora maioria dos associados ter exercido o seu voto por 

correspondência, correspondendo assim ao apelo do Presidente da Mesa 

da AG. 

A Assembleia contou com uma apreciável participação de associados, 

tendo sido aprovado o Relatório e Contas de 2019 e uma proposta da 

Direção Central para que fosse autorizada a adquirir ou alienar títulos de 

rendimento fixo ou variável da EDP e da REN. 

17.1.2 Assembleia Geral de 30 de novembro 

Nesta Assembleia Geral foi aprovado o Programa de Ação e Orçamento 

para 2021 após uma síntese desse Programa ter sido remetida 

oportunamente a todos os associados eleitores que tiveram, assim, 

condições para conhecer cabalmente as propostas. A Assembleia aprovou 
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igualmente a alteração estatutária que consagra a mudança da sede para 

as novas instalações. 

 

 

17.1.3 Assembleia Geral Eleitoral de 30 de dezembro 

Foi gratificante verificar que o ato eleitoral decorreu com total 

normalidade, embora a participação dos associados tenha sido 

influenciada pela pandemia e, sobretudo, por uma inusitada má qualidade 

dos serviços prestados pelos CTT. 
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17.2 Reuniões entre a Direção Central e o Conselho Fiscal 

A arep adotou há muito a prática de reunir periodicamente com o Conselho 

Fiscal, tendo em vista o acompanhamento sistemático por parte deste Órgão 

Social, não só das contas e dos movimentos financeiros, mas também de toda 

a atividade da Associação. 

Em 2020, por força da pandemia, apenas foi possível realizar duas reuniões 

presenciais, mas a comunicação entre estes dois órgãos continuou a ser 

assegurada pelas vias alternativas e com a disponibilidade da habitual 

documentação, o que permitiu ao Conselho emitir pareceres fundamentados, 

favoráveis, quer em relação às contas, quer em relação ao Programa de Ação 

para 2021. 

18. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A EDP E COM A REN 

As relações entre a arep e as nossas duas empresas decorreram sempre com 

normalidade. Sabemos que a inclusão do nome das empresas na designação da 

associação nos impõe uma particular responsabilidade quanto à necessidade de 

preservarmos e dignificarmos a sua imagem. Acreditamos também que as empresas 

encontram na arep uma forma de, por esta via, afirmarem a sua condição de empresas 

socialmente responsáveis. 

Em 2020, a exemplo dos anos anteriores a arep contribuiu positivamente para que a 

EDP fosse certificada como Empresa Familiarmente Responsável. 

Continuámos a contar, em 2020, com os seguintes apoios: 

· Subsídios de 100 mil euros da EDP e 12,5 mil euros da REN; 

· apoio logístico da EDP; 

· apoio da REN no que respeita à área informática. 

Acreditamos que as relações institucionais podem melhorar ainda mais. Não tanto 

quanto à dimensão e natureza dos apoios, mas sobretudo no que respeita à eficiência 

da articulação operacional entre as diversas entidades. 

19. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM OUTRAS ENTIDADES 

Em 2020 continuámos a estabelecer protocolos com prestadores de serviços na área 

da saúde, lares para idosos, e apoio domiciliário, sempre com o objetivo de 

disponibilizar aos associados uma diversidade de serviços em condições vantajosas, 

face ao mercado. De entre estes, importa destacar a continuada e virtuosa parceria da 

arep com a Cruz Vermelha Portuguesa, na base da qual temos desenvolvido iniciativas 

concretas, como sejam o “Sozinhos em Casa” (teleassistência) e o “Apoio Médico ao 

Isolamento”. 

As relações com a Direção Geral de Segurança Social, enquanto entidade tutelar da 

arep, processaram-se com total normalidade. 
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20. ASSOCIADOS QUE NOS DEIXARAM 

Registámos o falecimento de 237 associados, durante o ano de 2020. Comungamos da 

dor dos seus familiares e amigos e deixamos aqui expressa a nossa sentida homenagem 

por terem partilhado connosco os ideais desta nossa associação. 

21. AGRADECIMENTOS 

Agradecemos à EDP e à REN os apoios que, de forma sustentada, nos têm concedido. 

Acreditamos que esta atitude engrandece as duas empresas e é claramente, também, 

um fator de afirmação da sua sustentabilidade social. 

Do Clube de Pessoal, através da sua Delegação em Lisboa, recebemos frequentes 

manifestações de amizade e cooperação; obrigado por isso. 

O nosso reconhecimento também a todos os voluntários que tão devotadamente têm 

contribuído para o dinamismo crescente da nossa Associação, de forma desinteressada 

e até com custos de natureza pessoal. 

Aos nossos associados que entregaram donativos ao Fundo de Apoio Social, o nosso 

muito obrigado, por confiarem na arep e manterem viva essa chama de solidariedade. 

O nosso reconhecimento vai também para os associados que não se eximem à 

apresentação de sugestões e críticas, numa manifestação de crescente interesse e 

envolvimento de todos na vida da arep. 

Por último, queremos também deixar expressa a nossa gratidão a todos quantos, de 

forma muito generosa, se têm referido ao trabalho que temos vindo a desenvolver. Tal 

generosidade representa para nós uma enorme responsabilidade, mas também um 

reforço de motivação para fazermos mais e melhor. 
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SEGUNDA PARTE 

CONTAS, PROPOSTA DA DIREÇÃO CENTRAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

1. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (ESNL) 

prevista pelo Sistema de Normalização Contabilística, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

158/2009 de 13 de julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-

B/2009 de 11 de setembro, e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 

23 de agosto. 

Nestes termos, e de acordo com a Portaria n.º 105/2011, os mapas elaborados para 

uma completa apreciação e justificação das contas deste exercício de 2020 são os 

seguintes: 

· BALANÇO 

· DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA E POR FUNÇÕES 

· DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 

· DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

· ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Os gastos totais atingiram cerca de 285,3 mil euros. Como já vai sendo habitual, as 

despesas mais significativas centraram-se na ação social (176,4 mil euros), na 

produção e divulgação do informarep (16,6 mil euros) e nas comunicações. No que se 

refere à comparticipação da arep em atividades recreativas e culturais, 

contrariamente ao que aconteceu em anos anteriores, o valor deste ano é 

insignificante dado que, devido à pandemia de Covid-19, o número de eventos 

realizados foi significativamente inferior ao dos anos anteriores.  

No que respeita às receitas, para além dos apoios das nossas empresas, (12,5 mil euros 

da REN e 100 mil euros da EDP), vale a pena destacar o valor das quotizações (148,5 

mil euros), o rendimento das aplicações financeiras (71 mil euros) e a consignação de 

0,5% do IRS e de 15% do IVA Suportado (56,4 mil euros). 

Como se pode observar no quadro seguinte, o resultado do exercício foi de 433,9 mil 

euros.  

Este resultado, pela sua excecional dimensão, carece de uma atenta e cuidada 

justificação. Na verdade, apenas 184,8 mil euros deste montante correspondem a 
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excedente da gestão corrente; a diferença, no montante de 249,1 mil euros, 

corresponde à diferença entre o acréscimo do “justo valor” dos títulos da EDP e 

redução do “justo valor” dos títulos da REN que a arep tinha em carteira à data de 31 

de dezembro e que, de acordo com as regras contabilísticas, tem que ser relevado nas 

contas. Como facilmente se entende, esta parte é, pela sua natureza, um resultado 

potencial, muito volátil – i. é, suscetível de variações em sentido inverso – dependendo 

da cotação de mercado dos referidos títulos. 

 

 

O valor médio das quotas tem-se mantido relativamente estável, embora com uma 

ligeira melhoria, como se pode observar no quadro seguinte.  

 

DELEGAÇÃO

QUOTA MÉDIA 

2016 

(€) 

2017 

(€) 

2018 

(€) 

2019 

(€) 

2020 

(€) 

  Delegação do Porto 1,95 1,92 2,04 2,02 2,06 

  Delegação de Coimbra 1,68 1,71 1,79 1,73 1,82 

  Delegação de Lisboa 2,65 2,63 2,60 2,72 2,71 

  Delegação de Setúbal 1,82 2,01 2,04 1,99 2,04 

TOTAL 2,16 2,18 2,21 2,24 2,27 

 

Como habitualmente, uma parte do excedente do exercício será transferido para o 

Fundo de Apoio Social, cujo património se destina, como se sabe, exclusivamente a 

atividades estritamente sociais. 

 

CONTAS 
2016 
(€) 

2017 
(€) 

2018 
(€) 

2019 
(€) 

2020 
(€) 

Rendimentos Totais 509 666 565 497 682 136 861 486 719 184 

Dos quais:      

Consignação IRS+IVA 60 319 40 544 50 525 53 754 56 506 

Quotizações 148 820 150 243 150 144 150 886 148 511 

Donativos 12 710 125 515 112 548 112 650 112 780 

Gastos Totais 362 055 381 147 494 130 493 231 285 258 

SALDO 47 612 184 350 187 006 368 255 433 926 
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2.  PROPOSTAS DA DIREÇÃO CENTRAL PARA APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

A Direção Central propõe: 

a. Que seja apreciado e aprovado o Relatório e Contas de 2020 

b. Que os resultados do exercício, no montante de 433 925,71€ sejam 

transferidos para as seguintes contas: 

. 173 570,00€ para Reservas Livres 

. 260 355,71€ para Resultados Transitados 

Lisboa, 24 de março de 2021 

DIREÇÃO CENTRAL 

 

Presidente 

António Manuel Pita de Abreu 

 

Vice-Presidente      

Eugénio André Purificação Carvalho 

  

  

Tesoureiro 

José Carlos Gomes dos Santos 

 

Vogal 

Arnaldo Rui Duarte Cordeiro 

 

Vogal  

Maria dos Anjos Rodrigues Machado 

 

Vogal Suplente     

Alice Maria Paradela Gaspar 

 

Vogal Suplente 

Carlos José Andrade Vaz 



AREP-Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN AREP-Associação de

NIF: 501 693 238 

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020  -  -  ( Montantes expressos em euros) ros)  

  

1

Este escrito não foi elaborado de acordo com o novo acordo ortográfico 

           

ÍNDICE 
 

1. Identificação da Entidade 

2. Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras  

3. Principais Políticas Contabilísticas  

4. Número médio de pessoas ao serviço da Associação durante o período de 2020 

5. Núcleos operacionais (Delegações) 

6. Ativos fixos tangíveis 

7. Investimentos financeiros 

8. Fundos patrimoniais 

9. Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 

10. Diferimentos 

11. Fluxos de caixa 

12. Adiantamento a fornecedores 

13.  Gastos (Fornecimentos e Serviços de Terceiros) 

14. Rendimentos (Outros Não Especificados) 

15. Acontecimentos Após a Data do Balanço 



AREP-Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN AREP-Associação de

NIF: 501 693 238 

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020  -  -  ( Montantes expressos em euros) ros)  

  

2

1. Identificação da Entidade 
  A AREP-Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN 

é uma IPSS-Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Av. Defensores de 
Chaves nª52 A S/L em Lisboa e com o NIF 501 693 238. 

  O apoio social aos seus associados, constitui a sua atividade principal. 

2. Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras 
  As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (ESNL) prevista 
pelo Sistema de Normalização Contabilístico (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009 de 
13 de Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009 de 11 de Setembro, 
e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto. O SNC é regulado pelos 
seguintes diplomas: 

 

· Dec.Lei 36-A/2011, de 9/03 – Bases para a Apresentação das Demonstrações     
                        Financeiras (BADF); 

· Portaria 105/2011, de 14/03 – Modelos de demonstrações financeiras aplicáveis 
                        Às ESNL; 

· Portaria 106/2011, de 14/03 – Código de Contas específico para as ESNL; 

· Aviso 6726-B/2011, de 14/03 – Norma Contabilística e de Relato Financeiro para    
                        Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) e Normas Interpretativas. 

       Decreto-Lei nº. 98/2015, de 2 de Junho, nºs. 1, 5 e 6 do artº 11º que definem os    
                        novos modelos das demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades do   
                        setor não lucrativo. 
                       

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção do custo histórico 
     exceto no que respeita aos instrumentos financeiros. 
 
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
  As políticas contabilísticas adotadas são consistentes com as utilizadas na preparação das 

demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2019. 
 
         A Associação está a aplicar o SNC desde a sua implementação, isto é, a partir do período de 

2011 inclusive. 
   

Os ativos são registados pela quantia de caixa ou equivalentes de caixa, paga pelo justo valor 
da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição. 
 
Os passivos são registados pelas quantias de caixa, ou de equivalentes de caixa, que se espera 
que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios. 
 

Métodos de depreciação: 

As depreciações foram elaboradas pelo método da linha reta, o que resulta num débito 
constante durante a sua vida útil. 
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4. NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 2020 
No decorrer do período de 2020 a Associação teve ao seu serviço 65 Voluntários, sem que os 
mesmos tenham auferido qualquer tipo de remuneração. 

 
5. NÚCLEOS OPERACIONAIS (Delegações) 
  Os Rendimentos, os Gastos e respetivos Resultados, do exercício findo em 31 de Dezembro de 

2020, por unidade organizativa da Associação, são os seguintes: 
 

NÚCLEOS OPERACIOANAIS RENDIMENTOS GASTOS RESULT LÍQUIDO

Direção Centra l 553 086,15 263 225,86 289 860,29

Delegação do Porto 27 644,57 2 071,37 25 573,20

Delegação de Coimbra 30 567,15 2 524,69 28 042,46

Delegação de Lisboa 76 022,43 4 077,48 71 944,95

Delegação de Setúbal 31 863,82 13 359.01 18 504,81

Totais 719 184,12 285 258,41 433 925,71
 

 

6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, os movimentos ocorridos no 
valor dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações, foram os seguintes: 
  

Equipamento Equipamento Outros Ativos

Básico Administrativo Tangíveis

Saldo em 1 de Janº de 2019 2 049,06 33 213,59 525,35 35 788,00

Adições 0 0 0 0

Al ienações 0 0 0 0

Abates 0 0 0 0

Saldo em 31 de Dezº de 2019 2 049,06 33 213,59 525,35 35 788,00

Saldo em 1 de Janº de 2020 2 049,06 33 213,59 525,35 35 788,00

Adições 0 599,99 0 599,99

Al ienações 0 0 0 0

Abates 0 0 0 0

Saldo em 31 de Dezº de 2020 2 049,06 33 813,58 525,35 36 387,99

Depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Saldo em 1 de Janº de 2019 2 049,06 32 444,91 525,35 35 019,32

Adições 0 272,35 0 272,35

Al ienações 0 0 0 0

Abates 0 0 0 0

Saldo em 31 de Dezº de 2019 2 049,06 32 717,26 525,35 35 291,67

Saldo em 1 de Janº de 2020 2 049,06 32 717,26 525,35 35 291,67

Adições 0 422,49 0 422,49

Al ienações 0 0 0 0

Abates 0 0 0 0

Saldo em 31 de Dezº de 2020 2 049,06 33 139,75 525,35 35 714,16

VALOR LÍQUIDO 673,83

Total

Ativo Bruto
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7. INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

    

À data de 31 de Dezembro de 2020 a Arep detinha 233,282 ações da EDP e 176,291 ações da 
REN. Em termos de valores, os movimentos na rubrica de Investimentos Financeiros, nos 
exercícios de 2019 e 2020, foram os seguintes: 
 

Parcial Total

Saldo em 1 de Janº de 2019

EDP 170 000 523 494,95

REN 91 291 223 096,19 746 591,14

Adições

Ações  EDP 45 000 153 701,29

Ações  REN 85 000 209 207,26 362 908,55

Saldo em 31 de Dezº de 2019 1 109 499,69 ( 1)

(antes de ajustamento por ganhos de Justo valor)

Perdas/Reversões Por Imparidades Acumuladas

-6 058,85

Reversões  

Ações  EDP 5 164,95

Ações  REN 893,9 6 058,85

Saldo em 31 de Dezº de 2019 0,00

Ações  EDP 153 563,76

Ações  REN 47 208,07 200 771,83 ( 2 )

Investimentos Financeiros à data de 31 de Dezembro de 2019 1 310 271,52 ( 3 ) =( 1) +( 2 )

Ações  EDP 215 000 830 760,00

Ações  REN 176 291 479 511,52 1 310 271,52

Ações  EDP 18 282 60 330,60

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

(antes de ajustamento por ganhos de Justo valor)

Ações  EDP 233 282 891 090,60

Ações  REN 176 291 479 511,52 1 370 602,12 ( 4 )

Ganhos por aumentos de justo valor

Ações  EDP 311 711,39 ( 5)

Perdas por reduções de justo valor

Ações  REN -62 583,30 ( 6 )

Investimentos Financeiros à data de 31 de Dezembro de 2020 1 619 730,21 ( 7) =( 4 ) +( 5) +( 6 )

Ações EDP 233 282 1 202 801,99

Ações REN 176 291 416 928,22

1 619 730,21

Saldo em 1 de Janeiro de 2020

Adições 

Valor 
QtdInvestimentos Financeiros

Saldo em 1 de Janº de 2019

Ganhos por aumentos de justo valor
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8. FUNDOS PATRIMONIAIS 
 
Os movimentos ocorridos nas rubricas dos fundos patrimoniais, relativamente  
ao exercício de 2019, foram os seguintes:   
 

Contas Saldo inicial Adições Diminuições Saldo Final

51 - Fundo de Apoio Socia l  1 232 326,50 106 187,75 0,00 1 338 514,25

55 - Reservas  Livres 485 915,85 187 006,14 106 187,75 566 734,24

56 - Resultados  Trans itados 0,00 187 006,14 187 006,14 0,00

81 - Resultado Líquido do Exercício 187 006,14 368 255,09 187 006,14 368 255,09

Totais 1 905 248,49 848 455,12 480 200,03 2 273 503,58
 

 
  
  

Os movimentos ocorridos nas rubricas dos fundos patrimoniais, relativamente  
ao exercício de 2020, foram os seguintes: 
 

Contas Saldo inicial Adições Diminuições Saldo Final

51 - Fundo de Apoio Socia l  1 338 514,25 124 063,55 0,00 1 462 577,80

55 - Reservas  Livres 566 734,24 161 424,00 124 063,55 604 094,69

56 - Resultados  Trans itados 0,00 206 831,09 0,00 206 831,09

81 - Resultado Líquido do Exercício 368 255,09 433 925,71 368 255,09 433 925,71

2 273 503,58 926 244,35 492 318,64 2 707 429,29
 

 
 

Salienta-se o reforço do Fundo de Apoio Social por transferência de 124 063.55€ da conta de 
Reservas Livres, sendo de salientar que este montante corresponde ao valor líquido decorrente do 
reforço aprovado na reunião da Direção Central, 2 de julho de 2020. 

9. JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 
 
Nos períodos de 2020 e 2019, as rubricas de Juros, Dividendos e outros rendimentos similares 
apresentam os seguintes valores: 
 

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTGOS SIMILARES 2020 2019

Juros  Depós itos  Bancários 1 372,50 5 534,01

Dividendos  da EDP e da REN 70 995,76 47 910,76

Totais 72 368,26 53 444,77
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10 . DIFERIMENTOS            
   

 Os valores registados na rubrica Devedores por Acréscimos de Rendimentos, em 31 de Dezembro 
de 2020 e 2019, correspondem ao valor das quotizações dos associados, referentes ao mês de  
Dezembro de 2020 e 2019, bem como ao valor do subsídio anual da REN, referente a 2020 e 2019, 
respetivamente, e que, em ambos casos, os valores respetivos só são recebidos no mês de Janeiro 
do ano n+1 respetivo. Inclui ainda um valor de um voucher de uma agência de viagens a utilizar 
quando se promoverem, novamente, viagens para os associados. 

 

2020 2019

Valores 28 483,19 25 000,86  

Os valores a seguir apresentados, referentes a 31 de dezembro de 2020 e 2019, correspondem, 
respetivamente, a uma despesa por conta da arep efetuada por uma associada, a reembolsar em 
2021 e, a um adiantamento de um associado por conta de viagens futuras.   

 
 

2020 2019

Valores 65,19 106,00
 

   
  

11  - FLUXOS DE CAIXA 
 

Em 31 de dezembro de 2020, a Associação preparou a Demonstração de Fluxos de Caixa 
Pelo método direto, sendo que a rubrica Caixa e seus equivalentes, apresenta os seguintes  
valores: 
 

Caixa e equivalentes de Caixa 2020 2019

Numerário 687,84 683,77

Depós itos  bancários  à  ordem 37 710,46 20 905,25

Depós itos  bancários  a  prazo 1 010 000,00 910 000,00

Totais 1 048 398,30 931 589,02
 

 

12- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 
 

 Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, as verbas indicadas dizem respeito a adiantamentos 
aos CTT para fazer face a remessas de correio periódicas, com apresentação das faturas à 
posteriori, e aos adiantamentos efetuados à empresa (F3M) que está a desenvolver a 
aplicação informática para gerir a base de dados dos associados: 
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2020 2019

Valores 10 208,95 6 251,85
 

 
 
13. GASTOS (Fornecimentos e Serviços de Terceiros)   
 
Nos períodos de 2020 e 2019 os valores registados nas rubricas de Fornecimentos e Serviços de 
Terceiros são os que se apresentam abaixo. São de salientar as seguintes situações: aumento do 
valor gasto com o Apoio Social aos associados e o decréscimo significativo nas despesas com as  
 
atividades lúdico/culturais, situação esta decorrente da Pandemia da COVID 19 que impediu que se 
realizasse este tipo de atividades.  
                            

Parcial Total Parcial Total

62214 - Software de Contabi l idade 228,78 271,83

62215 - Serviços  bancários 2 936,03 3 168,99

62219-Trab Especia l izados-Outros 61,00 696,63

62221-Boletim InformAREP 7 753,90 8 429,12

6224-Honorários  0,00 2 865,00

6226 - Cons . e Reparação 49,20 32,50

6231 - Ferramentas  e utens i l ios  desg rápido 37,42 18,25

6232 - Livros  e Documentação Técnica 0,00 203,20

6233 - Materia l  de escri tório 3 074,05 2 894,47

6251- Des locações  e Estadas 915,80 2 096,73

62622 - Correios 8 892,77 8 143,14

62623 - Internet 1 191,47 983,04

62624 - Telemóveis 366,05 682,84

62625 - TVCabo 77,42 171,52

6263 - Seguros 860,26 0,00

6265 - Contencioso e Notariado 65,19 257,07

6267 - Limpeza, Higiene e Conforto 277,97 2,79

62681 - Outros  Serviços-Bar 164,64 380,41

Apoio Socia l 176 448,15 144 663,03

6224-Honorários (Apoio continuado a associados) 8 790,00 6 030,00

6251-Deslocação e Estadas - visitas aos associados 0,00 222,75

626821-Estamos presente-cartão de compras 14 821,11 17 270,00

6268221-Sozinhos em casa-teleassistencia 4 829,04 6 056,18

6268222-Sozinhos em casa-médico no isolamento 4 729,00 3 888,00

626823-Apoio continuadol-comp.gastos domésticos 0,00 10 505,00

626824-Apoio continuado-prest.serviços a assoc 74 616,00 46 225,57

626825-Apoio continuado-encargos c/ lares 54 803,00 37 612,00

626826-Sorriso solidário-cartões presente 13 860,00 16 040,00

626829-Apoio Social-outros 0,00 59,53

626830-Apoio Social-Escapatória à solidão 0,00 754,00

62683 - Outros  Serviços-Activ Lúdicas 18 815,36 316 199,24

62689 - Outros  Serviços 6,50 295,00

Totais 222 221,96 492 454,80

2020 2019
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

 
 
14. RENDIMENTOS (Outros Não Especificados) 

Nos períodos de 2020 e 2019, as rubricas de Rendimentos – Outros Não Especificados 
apresentam os valores a seguir identificados, sendo de salientar a rubrica “Atividades 
Lúdico/Culturais” que registou em 2020, um decréscimo significativo face ao ano anterior, 
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que, tal como mencionado no ponto anterior, esta situação resultou da existência da 
pandemia da doença COVID 19, i.e., não se organizarem atividades lúdico/culturais e, 
consequentemente, não existiram despesas, nem as receitas correspondentes (valores que 
os associados pagam pela participação nas referidas atividades.) 
 

RENDIMENTOS - OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 2020 2019

Cons ignação 0,05 IRS 54 608,66 52 556,62

Recuperação 15% IVA suportado 1 897,84 1 198,81

Donativos 112 780,00 112 650,00

Atividades  Lúdico/cultura is 17 068,30 283 454,73

Outros 237,7 464,42

Totais 186 592,50 450 324,58

15. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 
 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas 
pela Direção em 24 de março de 2021 
Contudo, as mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral de associados nos 
termos da legislação em vigor em Portugal. 
 
   
                                                                    
O Contabilista Certificado                                                                      A Direção 
  

   

    



IPSS: AREP - Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e reformados da EDP e REN

Nº. Contribuinte: 501 693 238

31-dez-20 31-dez-19

ACTIVO

ACTIVO não Corrente

Activos  fixos  tangÍveis 6 673,83 496,33

Investimentos  financeiros 7 1 619 730,21 1 310 271,52

1 620 404,04 1 310 767,85

ACTIVO Corrente

Créditos  a  receber 12 10 208,95 6 251,85

Diferimentos 10 28 483,19 25 000,86

Caixa  e depós itos  bancários 11 1 048 398,30 931 589,02

1 087 090,44 962 841,73

Total do Activo 2 707 494,48 2 273 609,58

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais  

Fundos  ( Fundo Socia l  ) 8 1 462 577,80 1 338 514,25

Outras  Reservas 8 604 094,69 566 734,24

Resultados  trans itados 8 206 831,09 0,00

2 273 503,58 1 905 248,49

Resultado l iquido do período 433 925,71 368 255,09

Total dos Fundos Patrimoniais 2 707 429,29 2 273 503,58

Passivo

Passivo não Corrente 0,00 0,00

0,00 0,00

Passivo Corrente

Diferimentos 10 65,19 106,00

65,19 106,00

Total do Passivo 65,19 106,00

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo 2 707 494,48 2 273 609,58
0,00 0,00

NOTAS
Datas

RÚBRICAS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 

O Contabilista Certificado                                                                                    A Direção 

 

                                  

 

 

       

                                     

 

 



IPSS: AREP - Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e reformados da EDP e REN

Nº. Contribuinte: 501 693 238

31-dez-20 31-dez-19

Fornecimentos  e serviços  externos 13 -222 221,96 -492 454,80

Imparidade de investimentos  financeiros  (perdas/reversões) 7 0,00 6 058,85

Aumentos/reduções  de justo va lor 7 249 128,09 200 771,83

Quotas  dos  associados 148 511,97 150 886,17

Dividendos  obtidos 9 70 995,76 47 910,76

Outros  rendimentos 14 237,70 464,42

Outros  gastos -30,66 -503,96

Donativos 14 112 780,00 112 650,00

Cons ignação 0.5% IRS+Benefício IVA 14 56 506,50 53 755,43

Actividades  Lúdico/Cultura is  (Comparticipação dos  sóci os) 14 17 068,30 283 454,73

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 432 975,70 362 993,43

Gastos  de depreciação e amortização 6 -422,49 -272,35

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 432 553,21 362 721,08

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 9 1 372,50 5 534,01

Juros  e gastos  s imi lares  suportados 0,00 0,00

Resultado antes de impostos 433 925,71 368 255,09

Imposto sobre o rendimento 0,00 0,00

Resultado líquido do período 433 925,71 368 255,09

NOTASRENDIMENTOS E GASTOS
DATA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 

O Contabilista Certificado                                                                                    A Direção 

 

 

 

 

 

 



                                   DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR  FUNÇÕES EM 
                                  31 DEZEMBRO DE 2020

IPSS: AREP - Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN

Nº.Contribuinte: 501 693 238 em Euros

APOIO ACT.LÚDICO COMUNI-                 DATAS   

SOCIAL CULTURAIS CAÇÃO 31--Dez-20 31--Dez-19

Actividades Lúdico/Culturais 17 068,30 17 068,30 283 454,73

FAS-Fundo Apoio Social 176 448,15 176 448,15 113 114,42

Outras funções 525 667,67 525 667,67 464 917,05

Resultado Bruto 176 448,15 17 068,30 0,00 525 667,67 719 184,12 861 486,20

Outros rendimentos: 

Gastos de distribuição

Gastos da actividade social -176 448,15 -176 448,15 -144 663,03

Gastos da actividade de comunicação -18 381,73 -18 381,73 -18 389,66

Outros gastos -71 613,17 -71 613,17 -13 979,18

Actividades Lúdico/Culturais -18 815,36 -18 815,36 -316 199,24

-176 448,15 -18 815,36 -18 381,73 -71 613,17 -285 258,41 -493 231,11

Result.operacionais(antes gastos financ 
e impostos) 0,00 -1 747,06 -18 381,73 454 054,50 433 925,71 368 255,09

Gastos de financiamento líquidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado antes de impostos 0,00 -1 747,06 -18 381,73 454 054,50 433 925,71 368 255,09

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado líquido do período 0,00 -1 747,06 -18 381,73 454 054,50 433 925,71 368 255,09

                             O Contabilista Certificado A Direcção

RUBRICAS NOTAS OUTRAS



IPSS: AREP - Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN

Contribuinte Nº. 501 693 238 Em Euros

                                                          Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mãe
Ajustamentos/ Interesses Total dos

DESCRIÇÃO NOTAS Fundos Excedentes Reservas Resultados Excedentes de outras variações Resultado Total que não fundos
(FAS) técnicos transitados revalorização nos fundos líquido do controlam patrimoniais

patrimoniais período

1 8 1 232 326,50 485 915,85 187 006,14 1 905 248,49 1 905 248,49

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adopção de novo referenc, contabilíst.

Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstr. Financ.

Relização de excedentes de revalorização
Excedentes de revalorização
Ajustamentos por impostos diferido

Outras alterações reconhec. nos fundos patrim. 8 106 187,75 80 818,39 0,00 -187 006,14 0,00 0,00

2 8 106 187,75 0,00 80 818,39 0,00 0,00 0,00 -187 006,14 0,00 0,00 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                            3 8 368 255,09 368 255,09 368 255,09

RESULTADO INTEGRAL                                    4=1+3 8 2 273 503,58 2 273 503,58

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados

Distribuições
Outras operações

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N         6=1+2+3+5 8 1 338 514,25 0,00 566 734,24 0,00 0,00 0,00 368 255,09 2 273 503,58 0,00 2 273 503,58

O Contabilista Certificado A Direcção

31 DEZEMBRO DE 2019

                                                  DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO N -1



IPSS: AREP - Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN

Contribuinte Nº. 501 693 238 Em Euros

                                                          Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mãe

Ajustamentos/ Interesses Total dos
DESCRIÇÃO NOTAS Fundos Excedentes Reservas Resultados Excedentes de outras variações Resultado Total que não fundos

(FAS) técnicos transitados revalorização nos fundos líquido do controlam patrimoniais

patrimoniais período

1 8 1 338 514,25 566 734,24 0,00 0,00 0,00 368 255,09 2 273 503,58 2 273 503,58

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referenc, contabilíst.
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstr. Financ.

Relização de excedentes de revalorização
Excedentes de revalorização

Ajustamentos por impostos diferido
Outras alterações reconhec. nos fundos patrim. 8 124 063,55 37 360,45 206 831,09 -368 255,09 0,00 0,00

2 8 124 063,55 0,00 37 360,45 206 831,09 0,00 0,00 -368 255,09 0,00 0,00 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                            3 8 433 925,71 433 925,71 433 925,71

RESULTADO INTEGRAL                                    4=1+3 8 2 707 429,29 2 707 429,29

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos

Subsídios, doações e legados
Distribuições

Outras operações

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N         6=1+2+3+5 8 1 462 577,80 0,00 604 094,69 206 831,09 0,00 0,00 433 925,71 2 707 429,29 0,00 2 707 429,29

O Contabilista Certificado A Direcção

31 DEZEMBRO DE 2020

                                                  DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO N 



IPSS: AREP - Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN

Contribuinte 501 693 238

RUBRICAS NOTAS €

Fluxos de caixa das actividades operacionais

     Recebimentos de clientes e utentes 147 415,44

     Recebimentos de donativos 112 780,00

     Pagamentos a fornecedores -12 566,24

Caixa gerada pelas operações 247 629,20

     Outros recebimentos/pagamentos -198 764,09

Fluxos de Caixa das actividades operacionais (1) 48 865,11

Fluxos de Caixa das actividades de investimento

     Pagamentos respeitantes a:

            Activos fixos tangíveis -599,99

            Investimentos financeiros -60 330,60

     Recebimentos provenientes de:

            Investimentos financeiros 0,00

            Juros e rendimentos similares 1 372,50

            Dividendos 70 995,76

Fluxos de Caixa das actividades de investimento (2) 11 437,67

Fluxos de Caixa das actividades de financiamento

     Recebimentos provenientes de:

          Consignação 0,05% IRS 54 608,66

           Recuperação 15% IVA suportado 1 897,84

     Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de Caixa das actividades de Financiamento (3) 56 506,50

Variações de caixa e os seus equivalentes (1+2+3) 116 809,28

Caixa e seus equivalentes no início do período 931 589,02

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 048 398,30

116 809,28

O Contabilista Certificado A Direcção

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 

31 DEZEMBRO DE 2020


